
TÍTULO: SIMULAÇÃO DO IMPACTO OCUPACIONAL DO MONOTRILHO NA REGIÃO DO GRANDE ABCTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - CEUN-IMTINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): BEATRIZ TONIN JATOBA, FELIPE NASCIMENTO PASQUALE, DIEGO LUCATO ZILLOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULA KATAKURAORIENTADOR(ES): 



 

1. Resumo 

Considerando-se a futura implantação do Metrô Linha-18 Bronze na Região 

do Grande ABC, utilizou-se um jogo de vídeo game para verificar o impacto da 

desapropriação ao longo de três estações. A pesquisa buscou verificar a viabilidade 

de utilização do “Cities Skylines”, simulador virtual que incorpora diferentes 

parâmetros urbanísticos como densidade de ocupação, tipologias de uso, tipos de 

vias, cursos das águas, transporte urbano dentre outros.  

2. Introdução 

O Metrô Linha 18-Bronze terá extensão de 15 km, ligando as estações 

Tamanduateí (SP) e Djalma Dutra (SBC), passando pelos municípios de São Paulo, 

Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Sua implantação 

necessita de desapropriação com áreas passíveis que somam aproximadamente 

203.310 m² ao longo do seu projeto. Tal necessidade de intervenção vem atrasando 

a construção principalmente pelo elevado custo, tornando-se um dos empecilhos 

determinantes para a execução da obra. Embora existam as questões ambientais, 

realocação de moradias, ressarcimento de imóveis, entre outros fatores, soluções de 

mobilidade são necessárias na região. 

 Com este cenário, a simulação do mecanismo da desapropriação e das 

infraestruturas envolvidas podem auxiliar na compreensão e participação da 

comunidade, sem deixar de se preocupar com as condições básicas dos moradores 

utilizando a tecnologia.  

Os simuladores, assim como os vídeos games, estão se tornando 

ferramentas tecnológicas com aplicação em diversas áreas da engenharia e sua 

incorporação é importante para desenvolver projetos com maior eficácia.  

O jogo SimCity teve sua primeira versão em 1989, e desde então virou febre 

entre jovens, engenheiros, arquitetos e urbanistas. Ao longo do tempo, várias versões 

foram criadas e melhoradas. Em paralelo, outros jogos de simulação de cidades foram 

criados, como o Cities: Skylines. Este jogo permite simular com êxito uma cidade e se 

especializou nas dificuldades de transporte urbano. São pré-requisitos do jogo que os 

habitantes da cidade tenham condições básicas de higiene, saúde, atividades de 

comércio e indústria e na ausência destes os habitantes migram para outras regiões.  



3. Objetivo 

a) Avaliar os impactos ocupacionais com a implantação da Linha 18-

Bronze; 

b) Simular a reestruturação dos residentes na Região de implantação 

para os centros da cidade, visando minimizar os prejuízos 

financeiros ou ocupacionais; 

c) Analisar como um jogo de vídeo game pode auxiliar na construção 

civil, trazendo a realidade para o virtual e tornando a pesquisa mais 

dinâmica e acessível para o público em geral. 

4. Metodologia 

O trabalho se desenvolveu tendo por base: referências teóricas, coletas de 

materiais relativos a implantação da Linha 18-Bronze, aspectos legais, ambientais, 

sociais, econômicos, visitas técnicas e reuniões com os responsáveis pela 

desapropriação que permitiram o entendimento do seu processo e mecanismos, 

assim como as obras necessárias para a construção do sistema. Realizou-se um 

estudo prévio do modal e a comparação com outros modais similares (Bus Rapid 

Transit - BRT, Veículo Leve sobre Trilhos - VLT e Metro). 

Buscou-se mostrar de forma visual a dimensão e possíveis dificuldades de 

um projeto deste tamanho através de um meio de entretenimento como o Cities 

Skylines.   

5. Desenvolvimento 

Para iniciar a simulação de uma forma fidedigna de projetar o terreno no 

jogo, foi utilizado o site terrain.party que de forma simples modela o terreno que 

deseja-se copiar da área escolhida. Por meio de cinco imagens de referência o terreno 

foi construído: 

a) ASTER 30m: imagens de satélites de altas latitudes da NASA; 

b) Scankort Denmark DTM: dados altimétricos da Dinamarca; 

c) SRTM3 v4.1: dados altimétricos dos EUA; 

d) SRTM30+: dados batimétricos dos EUA; 

e) USGS NED: outra fonte de dados dos EUA. 



Essas fontes de dados foram organizadas de tal forma que as diferentes 

imagens das altitudes e batimetrias geraram uma imagem conjunta, com o melhor 

resultado possível, minimizando as imprecisões. 

Com base no edital vigente para o projeto, determinou-se as dimensões e 

localizações das estações estudadas com suas respectivas áreas a serem 

desapropriadas. A simulação teve seu ponto inicial na estação que será implantada 

junto ao Instituto Mauá de Tecnologia e se estendeu para as demais estações de 

acordo com o traçado da Linha 18-Bronze e seus arredores, possibilitando a 

simulação geral do projeto em interface com o entorno, na região. 

6. Resultados Preliminares 

Neste estudo, foi possível verificar que o Monotrilho não é o melhor modal 

para a região, devido ao aumento no valor final da obra, uma vez que não sai de 

acordo com o planejado gerando problemas de desapropriação de terrenos e 

manutenção do modal.  
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